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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Erős egyénisége volt a pályának, aki 
csak akart, mind tanulhatott tőle. Amíg 
a székelyudvarhelyi kórházban dolgo-
zott, keze alatt kinőtt jó néhány szak-
ember, akik azóta is, mindmáig elisme-
réssel és őszinte örömmel emlegetik. 
Tudását, pontosságát, könnyed angolos 
fölényét. És emlékszem a derzsiekre is, 
amikor a városban ajánlottak fel állást 
a doktornak, mert hát olyasmiben sza-
kosodott, amivel nem volt mit kezde-
ni a falusi körben, valóságos karaván 
állt a Malom utcai ház előtt. Megjöttek 
betegei, a beállt lovas szekerekben 
üldögélve vártak sorukra. Már megint 
rendelő előszobája lett az utca, mire ő: 
jól van ez így, hadd el. Ez a fajta orvos-
beteg kapcsolat magáért beszél, s ha 
a falu, ahol praxisa kezdődött, rende-
sen bejárt, azt is tudni lehetett, miért. 
Az udvarhelyi kórház történetében 
pedig vele kezdődött a kórszövettan. 
Ha csupán erre figyelünk és nem több-
re, magától jön a következtetés, hogy 
módfelett kedvelte a hivatásszerűen ki-
osztott pálya nálunk még föl nem derí-
tett szakaszait. Ezt az alkatot úttörőnek 

mondják, és ő az volt, nagyban hozzá-
járulva a kórház, általánosabban pedig 
a régiós egészségügy korszerűsödé-
séhez. Mindezt nem az ilyenkor elvárt 
eufemizmus mondatja velem, a holtak-
ról csak jót vagy semmit klasszikus és 
azt hiszem, eléggé bölcs igazsága. Hat 
évvel ezelőtt, már vagy még a zeniten, 
a marosvásárhelyi orvosi és gyógysze-
részeti előadótanáraként, nagy nevű 
orvostudorként amikor leköszönt, 
jóval túl a törvényes korhatáron, egy 
ugyancsak pénteki jegyzetben írtam 
róla. Bárki belegondolhat, miért volt 
szomorú. Amiért egy munkakényszeres 
tudós az, ha ki kell szállnia. Akit, s ez is 
érdekes, a hazai televízió egy népszerű 
csatornáján lehetett jó gyakran látni. 
Ezek szerint, s a felismerés nekem is 
új volt, ő nem az a cellatudós, akit akár 
Faustként is emlegethetünk. Az egyik 
legnézettebb híradóműsorban ő volt a 
törvényszéki orvostani szakértő, olykor 
egészen borzadályos történetek fölött 
ítélkezett, ami (s ez is előfordulhatott) 
száznyolcvan fokos fordulatot hozott a 
bírósági ítéletben.

Beleolvastam a hat évvel korábbi 
jegyzetbe, hadd írom le egy bekezdését: 
Szokás mondani, az ilyen emberek jól 
érzik magukat a bőrükben, akkor boldo-
gok, ha teljesítenek. Pátoszos műszóval: 
szolgálnak. Micsoda krimibe illő történe-
teket élt meg és derített fel Hecser Lász-
ló! Micsoda mélyrealizmusa az életnek, 
amit egész életében tanulmányozott! 
Érzésem szerint bőven futná egy Maros-
széki Pitavalra az élményanyagból. Ku-
tatási területe a különleges halálesetek 
tudományos elemzése, a hirtelen halál 
és a halálos kimenetelű alkoholmérge-
zések. Tizenegy szakkönyv és százötven 
tudományos dolgozat szerzője, illetve 
társszerzője, mondaná a vonatkozó 
szócikk. S most csak a szócikk beszél, 
ő néma és szomorú, minap itthon járt, 
képtelen elfogadni, hogy egy újabb sza-
kasz kezdődött életében, mert a korábbi 
lezárult. Bezárult, és ami benne van, 
nem több, nem kevesebb: élete. 

Itt álljunk meg, a temetése előt-
ti napon. Kinek s miért a bizonygatás 
az elnémulás végtelenségében, hogy 
tényleg igaz és nagyszerű élete volt?

     

Hecser László nagyszerű életeOLÁH
ISTVÁN

A játék örök

Balatoni Katalin néptáncpedagógus az általa kidolgozott fejlesztési módszerről tart előadást

Szakmai konferenciát tartottak az óvodapedagógusok

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

Az első országos konfe-
renciát 2012-ben szervez-
ték a székelyudvarhelyi 

Eszterlánc Napközi Otthon óvo-
dapedagógusai, majd pár év szü-
net után tavaly volt a második, 
tegnap és ma pedig a harmadik 
szakmai találkozó. „A képzé-
seket mi kerestük magunknak, 
aztán ha valahol találtunk olyat, 
ami érdekesnek tűnt, az előadót 
elhívtuk haza, hogy olyanokhoz 
is eljusson az információ, akik-
nek nincs lehetőségük kiutaz-
ni Magyarországra. Aztán úgy 
gondoltuk, jó lenne a szórvány-

ból is meghívni a kollégákat, 
megismerni azokat a kihíváso-
kat, amelyekkel szembesülnek. 
A konferencia programját min-
dig úgy állítjuk össze, hogy ne 
csak a szakelőadók, hanem az 
óvónők is tartsanak előadást, 
mutassák be gyakorlati tapasz-
talataikat a többieknek” – mesél-
te Koncz Melinda az Eszterlánc 
Napközi Otthon vezetője. Ezút-
tal hét megyéből közel kétszáz 
óvónő vett részt a rendezvényen. 
Mivel a szakmai találkozó egyik 
célja a módszertani megújulás, 
a pszichológus, gyógy- és óvo-
dapedagógusok mellett egy ma-
gyarországi néptáncpedagógust 
is meghívtak, aki egy vidékün-
kön teljesen új módszertant mu-
tatott be.

Népi kultúránk 
tudatos alkalmazása

A népi játék a rajzoláshoz ha-
sonlóan az önkifejezés esz-
köze, teljes érzelemvilágunk 
megjelenik benne. Segítségé-
vel jól fejleszthető a mozgáskul-

túra, a logikai gondolkodás, az 
érzelmi intelligencia, a kommu-
nikációs készség, könnyebben 
elsajátítható a társadalmi visel-
kedésminta – jelentette ki Bala-
toni Katalin néptáncpedagógus. 
Munkája során sokat foglal-
kozott problémás gyerekek-
kel is, általuk megtapasztalta 
a népi játékok, valamint a nép-
tánc terápiás hatását. Elmon-
dása szerint sokat javult az 
együttműködésük, volt eset, 
hogy tünetmentessé váltak, 
ugyanakkor egészséges társa-
ik képességei is látványosan 
fejlődtek. Az évek alatt figyel-
te a gyerekek reakcióit, és ezek 
alapján egy teljesen új módszert 
fejlesztett ki, amely az Így tedd 
rá elnevezést kapta. Az újítás 
iránt egyre több nyugat-euró-
pai, valamint amerikai magyar 
óvodapedagógus érdeklődik. 

Játék a mindennapokban

A konferencia szervezői ta-
valy egy tatabányai óvodában 
találkoztak először a módszer-

rel, és úgy gondolták, ahogyan 
nekik, úgy a többi erdélyi óvó-
nőnek is elnyerné tetszését. Az 
óvodai tanterv rugalmassága 
megengedi a módszer alkalma-
zását, ugyanakkor minden óvo-
dának van helyi nevelési terve, 
amelybe beilleszthető – ma-
gyarázta Koncz Melinda óvo-
davezető.

Bár a népi játékok, dalok, tán-
cok jelen vannak a magyar óvo-
dákban, Balatoni Katalin úgy 
tapasztalta, hogy a pedagógu-
sok kevésbé tudatosan, gyakran 
helytelenül élnek vele, hiszen 
ahelyett, hogy a mindennapok 
részévé tennék, a kulturális 
eszköztár használata jobbára 
az esztétikára, a színpadi fellé-
pésre korlátozódik. Előadásai-
val ezen szeretne változtatni, 
illetve átadni a pedagógusok-
nak azt, amit gyerekként ő is 
megélt. Az elméleti ismertetést 
követően közös játékra hívta az 
óvónőket, megkönnyítve ezál-
tal a módszer lényegének meg-
értését.

DÓSA ILDIKÓ

Harmadik alkalom-

mal találkoztak Erdély 

magyar óvodapeda-

gógusai Székelyudvar-

helyen, hogy a kap-

csolatépítés mellett új 

tanítási módszerekkel 

ismerkedjenek, ugyan-

akkor megosszák 

egymással szakmai 

tapasztalataikat. Az 

országos konferencia 

témakörei ez alkalom-

mal az óvodáskorú 

gyerekek megismeré-

sének fontossága, a 

másság elfogadása és 

elfogadtatása, vala-

mint a népi játékok 

általi készségfejlesztés 

módszertana voltak.




